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Рио Тинто
Јединствен минерал од међународног 
значаја у близини Лознице, у западној 
Србији, смо открили 2004. године. 
Овај минерал је званично регистрован 
2006. године и назван јадарит по реци 
Јадар, у чијој долини је откривен.

Због високе концентрације литијума 
„Јадар” се сматра једним од 
најзначајнијих лежишта литијума 
у свету. Литијум је један од 
кључних материјала неопходних 
за технологије са ниском емисијом 
угљен-диоксида, укључујући 
електрификацију транспорта – 
електричне и хибридне аутомобиле, 
и складиштење енергије из 
обновљивих извора. Лежиште 
„Јадар” се налази на самом 
прагу европске аутомобилске 
индустрије, која убрзано улази у 
еру електричних возила, у складу 
са агендом зеленог транспорта 
Европске Уније.

Компанија Рио Тинто производи 
материјале који су свету потребни за 
будућност са ниским емисијама угљен-
диоксида: алуминијум за производњу 
аутомобила, бакар који помаже 
ефикасност - од обновљивих извора 
енергије до допремања струје у ваш 
дом. Производимо руду гвожђа за челик 
који је потребан у електроенергетској 
инфраструктури. Ширимо наше 
пословање и на производњу литијума 
који је неопходан за електрична возила 
и производњу батерија за складиштење 
енергије. А многи материјали које 
производимо су од суштинског значаја 
за свакодневни живот: борати који 
унапређују количину усева, титанијум 
се користи за производњу фарби 
– а дијаманти су такође део нашег 
портфолија.

Наша компанија је основана на обалама 
реке Рио Тинто у Андалузији, у Шпанији, 
1873. године, а данас послујемо у 35 
земаља света – са нашим рудницима, 
топионицама и рафинеријама, као и 
продајним објектима, центрима за податке 
и лабораторијама за истраживање и развој. 

Транзиција ка ниским емисијама угљен-
диоксида пружа нам јединствену прилику 
за раст и преузимање важне улоге у 
суочавању са овим глобалним изазовом. 
Неопходно је да пређемо на обновљиве 
изворе енергије у одговарајућем обиму, 
да електрификујемо наше пословање, 
делујемо дуж читавог ланца вредности и 
убрзамо развој нове технологије.
Како бисмо то постигли, блиско ћемо 
сарађивати са владама, купцима, 
локалним заједницама, универзитетима и 
другим партнерима.
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О Пројекту „Јадар” Шта су наредни кораци

Пројектом „Јадар” управља „Rio Sava 
Exploration”, регистрована у Србији 
2001. године са дозволом за извођење 
геолошких истраживања. 

До сада смо уложили више од 400 
милиона долара у истраживање 
лежишта, развој технологије прераде 
јадарита, истраживања потенцијалних 
здравствених, безбедносних, еколошких и 
друштвених утицаја, као и у проналажење 
начина за ублажавање свих потенцијалних 
негативних утицаја. 

Пројекат „Јадар”, који се тренутно налази 
у фази израде Студије изводљивости, 
састоји се од подземног рудника, фабрике 
за одрживу индустријску прераду 
минерала и одлагање отпада, као и 
пратеће инфраструктуре. Индустријски 
комплекс „Јадар” би се према плану и 
пројекту простирао на око 400 хектара, 
обухватајући општине Лозницу и Крупањ.

Уколико пројекат исходује сва неопходна 
одобрења и дозволе, „Јадар” ће 
производити три индустријска производа: 
литијум-карбонат, борну киселину и 
натријум-сулфат.

У јулу 2021. године, определили смо 
2,4 милијарде долара за реализацију 
пројекта у Србији, под условом да 
добије сва неопходна одобрења, 
дозволе и лиценце, уз сталну сарадњу 
са локалном заједницом, Владом 
Републике Србије и цивилним 
сектором. 

Следећи кораци су завршетак Студије 
изводљивости и студија о утицају на 
живорну средину. Након исходовања 
одобрења о екплоатационом пољу, 
може формално започети процес 
одобрења студија о утицају на 
животну средину, који укључује и јавну 
расправу у којој могу учествовати сви 
заинтересовани грађани. Ове студије 
су предуслов за исходовање наредних 
дозвола, међу којима је и дозвола за 
изградњу. Према ревидираној динамици 
развоја пројекта, на основу тренутних 
процена, a под условом  исходвања 
свих релевантних одобрења, дозвола 
и лиценци, очекује се да ће прва 
комерцијална производња Пројекта 
,,Јадар’’ бити најраније 2027. године.

Остајемо посвећени развоју и 
унапређењу Пројекта ,,Јадар’’, и 
препознајемо да у даљем напредовању 
пројекта морамо слушати и поштовати 
ставове свих заинтересованих страна. 
Посвећени смо поштовању највиших 
еколошких стандарда, примени 
регулативе Републике Србије и 
стандарда Европске уније, како бисмо 
изградњу и управљање будућим 
производним активностима реализовали 
на одржив начин, уз потпуно уважавање 
локалне заједнице и Србије.
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Улажемо најбоље доступне ресурсе да у потпуности разумемо 
све ризике и потенцијалне утицаје нашег будућег пословања на 
животну средину, као и на проналажење решења да се њима 
одговорно и успешно управља. Настављамо да сарађујемо са 
локалном заједницом и свим заинтересованим странама како бисмо 
обезбедили да буду укључени у процес и у потпуности информисани. 

Студије процене утицаја на животну средину нам помаже да 
добијемо свеобухватну слику о животној средини, предвидимо 
потенцијалне утицаје, укључујући кумулативне утицаје будућих 
производних активности, као и да утврдимо мере за њихово 
свођење на минимум. Имамо посвећен тим који чини више од 
100 домаћих стручњака, укључујући 40 угледних професора 
Универзитета у Београду. 

До сада су наши експерти за прераду руде реализовали укупно 
2.000 тестова како би потврдили одрживост процеса производње 
литијум-карбоната, борне киселине и натријум-сулфата. Поред 
тога, ангажовали смо стручњаке да спроведу пет независних 
провера процеса прераде минерала. Овим приступом постигли смо 
унапређења у погледу безбедности, заштите животне средине и 
производне ефикасности. 

Настојимо да увек пронађемо начине 
да унапредимо наше процесе. На 
пример, наши инжењери технологије 
су развили стабилан и поуздан процес 
којим се индустријски отпад у виду 
хидромешавине (јаловине) претвара у 
осушене филтер-погаче. То је директно 
довело до смањења количине отпада 
који би се одлагао. 

Наши напори су сада усмерени на проналажење начина за 
поновну употребу што веће количине индустријског отпада у другим 
привредним гранама (као што су пољопривредни производи или 
за производњу цемента). Фокусирани смо на то да осмислимо 
алтернативну употребу нашег отпада, како бисмо што је више 
могуће умањили обим будуће депоније. Када Студија изводљивости 
и студије о процени утицаја на животну средину буду завршене, 
комплетан извештај о процени утицаја на животну средину биће 
доступан јавности на увид, кроз процес јавне расправе.

Студије о процени 
утицаја на животну 
средину 



Стварање нових 
радних места 

2.000 1.000

У оперативној фази, Пројекат „Јадар” 
ће отворити око 1.000 директних 
радних места за висококвалификоване 
кадрове – од којих ће 90% бити из 
Србије. У ширем привредном контексту, 
узимајући у обзир индиректне утицаје, 
пројекат ће подржати стварање 
више од 5.000 нових радних места. 
Посвећени смо томе да и у наредном 
периоду блиско срађујемо са домаћим 
образовним институцијама како бисмо 
привукли, изградили и задржали 
стручни кадар у Србији. 

нових радних места 
током изградње пројекта 

високо квалификованих 
послова ће бити директно 
креирано када пројекат 
крене са радом

1110

Преко



12 13

Сарадња са 
локалном заједницом

Програм 
откупа земљишта

Разумемо да је неопходно да саслушамо и 
уважимо становишта свих заинтересованих 
страна како би пројекат могао да се 
реализује. Придржавамо се највиших 
стандарда у области заштите животне 
средине и градимо одрживу будућност за 
локалне заједнице у којима послујемо.

Рударство, по својој природи, има утицај 
на животну средину и може имати утицај 
на локалне заједнице. Рударство доноси и 
значајне економске и друштвене користи 
заједницама, укључујући запошљавање, 
развој малих предузећа, приходе од пореза 
и рудне ренте, образовне и здравствене 
програме. Наш циљ је да максимално 
повећамо користи, а све потенцијалне 
негативне утицаје сведемо на минимум. 

Знамо да смо гости локалних заједница у 
којима послујемо, и зато наше пословне 
активности планирамо тако да водимо 
рачуна о будућности. Сарађујемо са 

локалним заједницама како бисмо 
унапредили наше начине рада, наш утицај 
на животну средину свели на најмању 
меру и осигурали да свим потенцијалним 
утицајима управљамо одговорно.

Како бисмо обезбедили да сарадња са 
локалном заједницом буде настављена 
и током пандемије, током 2021. године 
смо одржали четири онлајн састанка на 
којима су учествовали представници наше 
компаније, као и независни стручњаци и 
професори, експерти за своје области. 
Поред тога смо имали и дане Отворених 
врата, догађаје које смо организовали 
у нашим информативним центрима у 
Лозници и Брезјаку, пре пандемије болести 
КОВИД-19. Одговорили смо на више 
од 150 питања током ових састанака, 
и наставићемо да слушамо шта брине 
локалну заједницу како бисмо пружили 
релеванте информације, и предузели све да 
ту забринутост отклонимо.

Свесни смо тежине одлуке са којом се суочавају 
власници земљишта, као и важне улоге коју 
пољопривреда има у локалној заједници. Знамо 
да члановима локалне заједнице никаква 
финансијска надокнада не може заменити 
повезаност са њиховом земљом. Приликом 
откупа настојимо да свима пружимо што више 
подршке у свакој фази програма. 

Програм откупа земљишта се спроводи 
кроз постизање споразума са власницима 
земље, чиме се уважава њихова лична и 
културолошка везаност за њихову земљу и 

локалну заједницу. Програм се спроводи у 
складу са свим важећим законима Републике 
Србије, уз примену најбоље светске праксе 
према стандардима Међународне финансијске 
корпорације (Стандард 5 Међународне 
финансијске корпорације, Групација Светске 
банке). Ови стандарди дефинишу мере као 
што су правична накнада и бољи услови 
живота за све који пролазе кроз процес 
расељавања. Осим тога, примењујемо и 
стандарде наше компаније, уколико су виши 
од стандарда Међународне финансијске 
корпорације.

Откако је почео откуп земљишта, спроводимо 
опсежне консултације и сарађујемо са 
заинтересованим странама. Важно је нагласити 
да наше процедуре узимају у обзир локалне 
околности и да се велика пажња посвећује 
обезбеђивању извора прихода, рањивим 
групама и подршци у пресељењу.
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Заштита 
животне средине 

Подршка 
пољопривреди

Заштита животне средине 
Свесни смо да долина Јадра обухвата подручја 
од еколошког значаја и разумемо забринутост 
локалне заједнице у вези са потенцијалним 
утицајима на екосистеме у оквиру, и у околини 
предложеног рудника и фабрике за прераду руде.

Ми израђујемо студије о процени утицаја на 
животну средину за предложени подземни 
рудник, постројење за прераду, као и за решење 
за одлагање индустријског отпада. У оквиру 
студија ће бити дефинисане све мере које су 
потребне како би се потенцијални утицаји свели 
на минимум, односно потпуно отклонили тамо 
где је то могуће. 

Планирамо да уложимо више од 100 милиона 
долара у опрему и системе, укључујући 35 
милиона долара намењених системима за 
пречишћавање воде. Посвећени смо поштовању 
строгих домаћих прописа који дефинишу 
коришћење вода, управљање отпадом и емисију 
штетних гасова, и у складу са тим ће се спроводити 
редован мониторинг ових области, док ће 
надлежне институције вршити редовне конторле. 

Одговорно руковођење водним 
ресурсима
Пажљиво управљање водним ресурсима и 
очување локалног водоснабдевања је наш 
приоритет. Пројектујемо и планирамо наше 
производне активности тако да се у што већој 
мери изнова користе процесне воде, а да се 
укупна количина воде коју треба пречистити сведе 
на минимум. Део воде који се не буде изнова 
користио пречишћаваће се у модерном постројењу 
за отпадне воде. Извесна количина, односно вишак 
воде из процеса, ће се пречишћавати у складу са 
строгим прописима о заштити животне средине 
и она мора бити истог или бољег квалитета од 
квалитета реке Јадар.

Максимално смањење отпада
Рудник и постројење за прераду ће производити 
две врсте отпада: стенски отпад из рудника и 
индустријски отпад који се ствара прерадом руде. 

Наш циљ је да оставримо произвдоњу без 
ставарања отпада, али је за остварење овог циља 
потребно још много рада. Већ сарађујемо са 
универзитетима како би нам помогли да изнађемо 
начине да отпад претворимо у производе које ће 
користити друге индустријске гране.

Течност која преостане из процеса кристализације 
литијум-карбоната даље ће се прерађивати у 
натријум-сулфат, нуспроизвод који се користи 
у производњи детерџената и стакла. Око 
30% отпада који се добије прерадом руде 
користиће се за запуну ходника у подземном 
руднику, чиме се смањује укупна количина 
отпада који би се одлагао и спречава слегање 
тла. Преостали отпад ће се сушити, слагати, 
набијати и озелењавати аутохтоним биљкама и 
травом у оквиру објекта депоније индустријског 
отпада. Индустријска депонија ће бити обложена 
непропусним материјалом који ће штитити 
подземне воде и околно земљиште. Сви поступци 
управљања отпадом, испуњаваће у потпуности, 
или премашивати стандарде и услове које су 
дефинисале Република Србија и Европска унија.

У оквиру сарадње са локалним заједницама, 
спровели смо пројекат „Подршка за 
приступ саветодавним услугама из области 
пољопривреде”, у сарадњи са локалним 
партнерима. Овај дугорочни пројекат имао 
је за циљ сарадњу са пољопривредном 
заједницом, обезбеђење образовања и 
савладавање најновијих техника, како би се 
побољшали извори средстава за живот и 
економске шансе.

Пројекат је спроведен у сарадњи са 
Пољосаветом и Агенцијом за регионални 
развој, уз подршку града Лознице. 

Овај пројекат је обезбедио:

• стално пружање услуга за локалне   
 пољопривредне произвођаче
• пренос знања о свим кључним аспектима  
 пољопривредне производње
• представљање нових технологија у области 
 садње које се могу употребити у оквиру
 комерцијалне производње малина
• представљање модерних технологија у  
 области садње и узгајања бобичастог воћа
• производњу садница малина 
 високог квалитета – што је основа за   
 самофинансирање пројекта и његову будућу  
 одрживост

У овом пројекту је, од његовог почетка до 2021. 
године, када је завршен, учествовало око 1.000 
припадника локалне заједнице. 
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